
 

Серия: За Бог няма нищо 

невъзможно-7 

Тема: Бог може да спаси тези които 

обичаш-3  

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО 

СЕМЕЙСТВО 

 

Лука 16:19-31 

 

 

Дата:20/11/2016г. 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 
 



 2 

1. УВОД- 

Надявам се тази тема да не ви 
депресира. Защо го казвам? Защото яко 
някой си помисли: Стига си ни говорил за 
спасението на нашите близки! Това 
означава: 

-или че ти не вярваш във Вечния живот 
и малко те интересува, какво ще става там 

-или че ти не си уверен, че искаш твоите 
роднини да бъдат там на където ти си се 
насочил 

Ние разгледахме две неща които работят 
в полза на хората за да се спасят: 

1-Божите дела в миналото извършени с 
цел да покажат пътя на спасение на хората: 

1-1- Словото на Бога-Библията 
1-2- Делото на Бога-Творението, 

Христос, Кръста  
 

2-Божиите днешни дела с които Той 
работи за да спаси хората: 
2-1- Изобличението на Святия Дух 
2-2- Промяната в живота на спасените 
Днес ще разгледаме и третата 

осигуровка даден от Бога, целяща да спаси 
нашите близки. Междувременно в този ден 
вероятно много от църквите празнуват Деня 
на Християнското семейство. Защо Бог 
благоволи в създаването на Християнски 
семейства? Защо Бог насърчава 
създаването на Християнски семейства? 
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Какво очаква Бог от Християнските 
семейства? 

Maлахия 2:15  Защото не прави ли Той двамата един 
човек, Ако и да имаше още от духа на живота? И защо един? 
За да очаква набожно потомство. 

На това място в Библията, Бог говори за 
неверните свещеници, които изневеряват на 
Закона и правдата, като учат народа, че и 
вършещите зло са угодни на Бога и Той 
използва примера със семейството в което и 
двамата вярват в Бога, за да възпитат деца 
които също вярват в Бога.  
Притчи 22:6  Възпитавай детето отрано в подходящия за 

него път, И то не ще се отклони от него, дори когато 
остарее.  

Това е заповед с обещание. Родителите 
са като скулптор. Те оформят бъдещето на 
детето си. Ти и аз отъпкваме пътя, по който 
децата ни ще вървят в бъдеще.  

Защо Бог създава Християнски 
семейства? Защото Той разчита на тях също, 
за спасението поне на децата, които се 
раждат там. Ако друг не си довел до 
спасение, тогава поне направи всичко 
възможно, да доведеш децата си! 

  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Така идваме и до третото правило, което ни 
доказва, че Бог може да спаси нашите близки. 
Още веднъж: 

1-Бог може да ги спаси, чрез влиянието на 
това което е направил в миналото- Слово и 
Дело 
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2-Бог може да ги спаси, чрез това което 
прави днес- изобличението на Святия Дух или 
промяната която те виждат в теб. 

И искам да те питам: Ти дал ли си Библията 
на твоите близки? Ти запознал ли си ги с 
Делото на Бога – Творението, Христос и 
Кръста? Ти молил ли си се Святия Дух да ги 
изобличи за грях, за правда и за съдба? Ти 
когато си бил спасен, показал ли си промяна, 
която да ги впечатли? 

3- И третото е, че Бог влага в нашите 
сърца особен вид божествена (агапе) любов, 
която да ни предизвиква, да бъдем 
загрижени за тяхното спасение. 

 Разбираш ли тази истина? Ти обичаш 
истински жена си, само ако си загрижен за 
нейното спасение! Ти обичаш истински децата 
си, само ако ден и нощ мислиш за тяхното 
спасение. Защо казвам това? Защото тази наша 
грижа, съдейства на Бога, Той да ги спаси, и с 
това да ни освободи от проклятието на 
раздялата и да ни благослови с вечно единство.  

Нали ще ми повярвате, ако ви кажа, че 
много ми липсва баща ми? Моята възраст 
напредва и аз се приближавам към края на 
живота си. От една страна ще ми липсват моите 
близки които остават след мен тук, но от друга 
страна, ме утешава мисълта, че отново ще видя 
лицата на тези които са вече там. Там ще видя 
майка и татко. Там ще видя тъста и 
тъщата(която съм видял като дете, но тя не 
доживя да бъде на сватбата ни). Там ще видя 
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баба – която беше страхотна Християнка и 
дядо, който повярва часове преди да умре, 
защото баба не спря да се моли за него всеки 
ден от живота си. Той се дърпаше. Той 
заспиваше когато тя му четеше Словото всяка 
вечер. Но часове преди левкемията  да сложи 
край на живота му, той каза „ДА” на Бога и 
предаде живота си в Неговата ръка. Ще ги видя! 
Ще бъде с тях безкрайно. Без раздяла! 

 И така три неща които трябва да движат 
нашето отношение към неповярвалите ни 
близки. Ще ви ги представя като три въпроса: 

А) Грижата-Загрижен ли си за 

тяхното спасение? 

Тежи ли ти? Имаш ли безпокойство, че 
може да се случи нещо и те да погинат? 
Направил ли си всичко, което се очаква от теб, 
за да знаят те за спасението, та да не ти тежат 
на съвестта? 

О тази тежест, често отнема мира и 
спокойствието ни и ни поставя на колене, за да 
плачем за тях и да настояваме пред Бога, Той 
да извърши за тях делото на новораждането. 
Ако сърцето ти е наскърбено заради това, че те 
вървят надолу, това няма да остане 
незабелязано за тях. Твоите молитви, ще 
докоснат сърцата им когато настъпи момента. 

Пр. Една сестра в Костенец, където баща 
ми е бил пастир за 10 години, имала доста 
опърничав мъж. Тя дълго и усърдно се молила 
за неговото спасение. Той не одобрявал че тя 
ходи на църква и тя често страдала поради 
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вярата си. Веднъж в селото дошъл един от 
пътуващите пастири. Той говорил на 
събранието, а сестрата го поканила да 
говори със съпруга и. Тя предупредила съпруга 
си, а той решил да даде на жена си урок. В 
двора имали две зли кучета. Те разкъсвали 
човека, ако е чужд и им попадне. Мъжа решил, 
че когато наближи часът за посещението, 
той ще развърже кучетата, да даде урок и на 
пастира. Така и направил. Пуснал кучетата и 
се прибрал в къщи да гледа от прозореца 
какво ще стане. Пастира наближил пътната 
врата, отворил я и влязъл в двора. Мъжът 
гледал и кучетата и пастира. Кучетата само 
вдигнали глава и отново си легнали, а 
пастира влязъл в къщи. Мъжът предал 
живота си на Бога още същия ден, защото 
видял Божията сила в действие. Молитвата на 
сестрата намерила своя отговор.  

Няма глина която да не може да омекне в 
ръцете на Грънчаря. 

 

Б) Постоянството-Настоятелен ли си 

за тяхното спасение? 

Не нахален, а демонстративен! Не 
натрапчив, а мъдър! Какво означава това? 

Исус казва:  
Maрк 4:21  И каза им: Затова ли се донася светилото, за да 

го турят под похлупак или под леглото? Не за това ли, да 
го поставят на светилника?  

Мястото на светлината е там където да се 
вижда от всички. Твоята светлина трябва да 
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свети най-ярко в къщи, на близките ти. Ако те я 
виждат всеки ден, те ще бъдат осветени от нея. 

Пр.Баба ми която споменах е майката на 
моята майка. Тя беше дребничка жена, но с 
голямо сърце. Аз като дете прекарвах всяко 
лято при нея. Тя четеше от Словото всеки 
ден и не се криеше от дядо, който беше 
невярващ. Напротив, всеки път когато 
откриеше нещо ново в Словото, тя го викаше, 
за да му го разкаже. Той беше кротък човек. 
Не се противеше, но и не преливаше от 
желание да слуша нейните „проповеди”. 
Въпреки това ги изслушваше. Чакаше я да се 
помоли! И във всеки момент на живота си 
тя демонстрираше, че поставя Бог на 
първо място в живота си. Дядо е виждал 
това! Бог го промени, преди той да умре. Защо, 
не зная! Едно зная, че той беше спасен и че 
баба, имаше дял в тази битка за неговата душа! 

 

В) Разбиране- Съчувствителен ли си 

за тяхното спасение? 

 За да съчувстваш, трябва да разбираш. 
Разбираш ли как те се чувстват в състоянието в 
което са? Нека ви разкажа за Стокхолмския 
синдром: 

Пр. През 1973 г. в Стокхолмска банка 
влиза мъж с маска за да обира банката. 
Полицията обаче, идва и той е принуден да 
вземе трима заложници. Три жени. Той ги 
държи заложници цели 131 часа(повече от 5 
дни). През това време, той ги заплашва 
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често, че ще ги убие. Стреля с автомата. 
Слага им примки на шиите и ред други 
заплахи. Но, въпреки заплахите, той не им 
навредил с нищо.  

Когато накрая се предал, станало нещо 
интересно. Заложничките вместо да се 
оплакват от него, казали, че ги било страх 
повече от полицията, отколкото от 
похитителя. Дори едната се сгодила за 
похитителя си.  

Федералните агенти били озадачени от 
това поведение на заложничките. Те се 
допитали до психолог. Психолога отговорил: 
При такава ситуация, заложниците виждат, 
че човека е принуден от живота да постъпи 
така както постъпва и че той не иска да 
навреди на други хора. Тогава омразата на 
заложничките се прехвърля от похитителя 
към полицията, която му причинява 
страданието и дори развива у заложничките 
положителни чувства към похитителя, 
защото той не им наврежда в този момент.  

Понякога такова чувство се развива и у хора 
държани в робството на Сатана. Те развиват 
любов към него и омраза, към всеки който би се 
опитал да ги освободи. Разбираш ли че твоите 
близки, може да те намразят, защото ти искаш 
да ги освободиш? Какво да правя тогава?Ти 
трябва да ги освободиш от страховете им! 
Трябва да им отвориш очите, за да видят, че 
Сатана е похитител, а не освободител, въпреки, 
че те не виждат той да им вреди в момента. Те 
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трябва да видят, че ти си по-свободен от тях. 
Какво виждат твоите близки в твоята вяра? 

Пр. Една сестра повярва в Господа. Тя 
беше силен характер и често влизаше в 
конфликти с някои хора от църква. След 
такива моменти, тя отива и разказва всичко 
на невярващия си мъж. Той и съчувства, 
успокоява, насърчава. Тя се моли и иска той да 
повярва, но това не става. Защо? 
Отговорете си сами.  

Имаме ли свобода, която да покажем, 
когато сме вярващи? Или можем да говорим 
само за напреженията, различията, 
неразбирателството, нараняванията и много 
други негативни неща, които ги има в църква. 
Знаеш ли, че с твоята невъзможност да видиш 
хубавото, ведрото, свежото, красивото и 
светлото, ти тровиш душите на тези които 
обичаш и за които се молиш? 

Пр. Днес много хора четейки Библията, 
виждат в нея само делата на Бога в СЗ, 
където Той наказва, убива, плаши. Те се 
възмущават от жестокостта с която Исус 
Навин избива народите в Ханаанската земя- 
всичко живо се умъртвява без милост към 
старци или деца. Те не искат да видят, че зад 
тези действия стои една ревност за чистота 
и святост.За премахване на гнусния начин на 
живот, в който са живеели онези народи. За 
премахване/изкореняване на деморализацията 
и осигуряване на чист терен, на който да се 
развиват нови принципи, морал и закон.  
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Така и вярващите може да са в църква, 
само за да виждат и коментират негативите и да 
не могат да се зарадват на благодатта и на 
всичко което получават от Бога.   

Да съчувстваш на близките си, означава да 
разбираш, че те може да са роби и това да им 
харесва. Да съчувстваш на близките си, 
означава, да разбираш, че те водят вътрешна 
борба да бъдат или да не бъдат християни и в 
тази борба твоите коментари, изказвания и 
оценки съответно накланят везните в едната 
или в другата посока. И ти може да се молиш за 
тяхното спасение от една страна, а от друга 
страна да ги настройваш и тровиш с 
негативизъм.  

Бъди позитивен, бъди ведър, бъди дълбок и 
мъдър, когато говориш пред тях за твоята 
църква, за твоята вяра, за твоите братя и 
сестри. Така ще им покажеш твоя Бог!Това е 
съчувствие! 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Какво да кажем в заключение? 
1-Не се отчайвайте или отказвайте да се 

молите и да изисквате спасението на вашите 
мили и близки. Искайте спасение за целия си 
дом-в непосредствения му вид и разширен 
вариант. Дори да виждаш, че в много 
отношения си се провалил да бъдеш 
светлина за тях, не се отказвай, но вместо 
това направи следното: 



 11 

1-1-Изповядай и Поискай прошка от 
Бога- 1 Йоан 1:9 Бог прощава и коригира 
нашите грешки. 

1-2-Изповядай слабостите си и пред тези 
спрямо които си сгрешил, но които обичаш и 
искаш да видиш спасени. 

1-3-Покажи им Исус и Неговия пример. 
Сподели им, че искаш да приличаш на Него. 

1-4-Сподели свидетелството си с тях и 
им сподели, че очакваш много неща в 
живота ти и отношението ти към хората да 
се променят с Неговата помощ. 

 
2-Знай че факта,  че си спасен, вече има 

значение пред Бога и за целия ти дом: 
Деяния 16:29  Тогава началникът поиска светила, скочи 

вътре, и разтреперан падна пред Павла и Сила; 30  и 
изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя за да се 
спася? 31  А те казаха: повярвай в Господа Исуса 
(Христа), и ще се спасиш, ти и домът ти.  

Спасението ти засяга целия ти дом! 
Нещо повече! Петър казва на вярващите 

сестри, чиито съпрузи не са спасени: 
1Пeт. 3:1  Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, 

така щото, даже ако някои от тях не се покоряват на 
словото, да се придобият без словото, чрез 
поведението на жените си, 2  като видят, че вие 
действате водени от страх и чистота.  

Вярващия трябва да бъде неписано 
Евангелие за още неповярвалия във дома. А 
ап.Павел допълва, нещо уникално: 
1Кoр. 7:13  И жена, която има невярващ мъж, и той е 

съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си. 14  
Защото невярващият мъж се освещава чрез 
жената, и невярващата жена се освещава чрез 
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брата, своя мъж; иначе децата ви щяха да бъдат 
нечисти, а сега са свети.  

 
Бог е направил и прави всичко за 

тяхното спасение. А ти направил ли си 
всичко!? 

Сега изпитай себе си и виж дали си 
направил всичко, което се очаква от теб за 
да бъде всичко което е нужда направено за 
твоите близки!? И ако всичко си направил и 
нищо не те изобличава или смущава, тогава 
дай слава на Бога! Остава да чакаш 
спасението им! 

Ако обаче има нещо, за което знаеш че 
имаш вина и то ти тежи, тогава изповядай го 
и искай прошка.  

И аз искам да те поканя днес да 
направиш крачка на вяра: 

Ако си направил всичко излез напред и 
представи близкия си в молитва пред Бога! 

Ако си сгрешил и не си доволен от 
направеното за тях, излез и постави в 
молитва себе си, като искаш от Бога сили за 
корекция. Искай да бъдеш употребен. 

Искам да ви кажа, че и днес Бог обича 
грешниците в твоя дом. Той може и иска да 
ги спаси. Постави ги пред Бога с такова 
желание сякаш всичко зависи от теб и с 
такава вяра сякаш нищо не зависи от теб. 
Поискай от Бога, от днес да започне да ги 
привлича към Себе Си и да ги спаси. Амин.  


